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Пётра Мурзёнак: Ад цемры - да сьвятла! Калі? 

(каментарыі да кнігі “Belarus: Prospects of a Middle Power”) 

Апошнія радкі кнігі “Belarus: Prospects of a Middle Power” былі напісаны мной у 

студзені 2022 года, а ў наступным месяцы пачалася шырокамаштабная вайна Расіі 

супраць Украіны. Гэта вайна на самой справе працягвалася ў хранічнай форме на 

працягу васьмі год, з таго часу калі ў 2014 годзе Расія – краіна-агрэсар - анэксавала 

Крым і захапіла частку Данецкай і Луганскай абласцей Украіны. Мноства людзей не 

хацелі верыць, што пашыраная вайна цяперашняга маштабу ўсё ж распачнецца, бо 

спадзяваліся на мірнае, дыпламатычнае ўрэгуляваньне несправядлівых і няпраўдных 

імперскіх памкненьняў Расіі.  

Аднак, было відавочна, што Расія - мэтай якой стала знішчэньне украінскага народа 

- распачне вайну. Апошнія восем год (2014-2022), Масква старанна рыхтавалася да 

такой вайны як у інфармацыйным, так і ў ваенным плане. Цягам гэтага часу расійскія 

“прапагандоны” прадстаўлялі Украіну, як дзяржаву, якая прыцясняе рускамоўнае 

насельніцтва Украіны і тэрарызуе насельніцтва ўсходніх раёнаў Данбаса 

артылерыйскімі абстрэламі. Незадоўга да пачатку сёлетняй вайны, лідэр краіны-

агрэсара У. Пуцін у сваім артыкуле аб адзінстве рускіх і украінцаў канцэптуальна 

абгрунтаваў  штучнасць утварэньня Леніным украінскай дзяржавы у 20-м стагоддзі,1 

спасылаючыся на існаваньне адзінага (трыадзінага) рускага народа, прадстаўленага 

вялікаросамі, украінцамі і беларусамі, і адмаўляючы ў праве украінскаму народу ў 

самавызачэньні “на Украине сегодня ситуация совершенно другая, поскольку речь 

идёт о принудительной смене идентичности”. Гэтыя ілжывыя пуцінскія тэзісы 

можна было пачуць не толькі з вуснаў іншых расійскіх шавіністаў, а і зусім нядаўна 

з вуснаў Прэзідэнта Францыі Э. Макрона, які быў не гатовы сцвярджаць, што Расія 

праводзіць падчас вайны (люты-красавік 2022 года) палітыку генацыду ў адносінах 

да украінскага народа – бо, паводле яго слоў, “гэтыя народы – братья” (?! – гэта 

азначае, што расійская прапаганда дасягае самых высокіх міждзяржаўных узроўняў).  

 

Ваенны аспект падрыхтоўкі быў відавочным з-за распачаўшыхся ў лютым 2022 года 

манеўраў расійскага і беларускага войскаў блізу граніцы з Украінай, што на нашу 

думку2 было небяспечнай гульнёў у адносінах да ўсяго сьвету з-за магчымасьці 

развязваньня ІІІ-й сусьветнай вайны, прымаючы да ўвагі агрэсіўную рыторыку з 

боку Расіі і значна большую чым “глыбокую занепакоеннасць” трывогу за лёс 

 
1 В. Путин «Об историческом единстве русских и украинцев». Официальный сайт 

Президента России. 12 июля 2021 года. http://kremlin.ru/events/president/news/66181  

2 P. Murzionak  Belarus: Prospects of a Middle Power. Lexington Press, 2022, p.12. 

http://kremlin.ru/events/president/news/66181
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чалавецтва, якую пачалі выказываць кіраўніцтвы краін НАТО і іншых 

дэмакратычных краін, не ўваходзячых у гэты абаронны альянс. 

 

Аб’яўляючы раніцай 24 лютага 2022 года вайну, У. Пуцін абазначыў яе не як вайну, 

а як спецыяльную ваенную аперацыю, прызначаную для “дэнацыфікацыі і 

дэмілітарызацыі” Украіны (ну не мог жа ён у адкрытую заявіць, што хоча знішчыць 

украінскую дзяржаву). Абгрунтаваньня абедзьвюх гэтых задач не было дадзена – ды 

і не магло быць! Па-першае, ужо хутка пасьля пачатку вайны стала відавочным для 

сусвету і на жаль толькі для нямногіх расійскіх грамадзян, што ніякіх нацыстаў ва 

Украіне няма, а слаўныя рускія воіны нідзе не змаглі “знайсці і арыштаваць Сцяпана 

Бандэру”. Адразу пасьля правалу бліц-крыга, на пачаўшыхся перамовах у сакавіку-

красавіку, украінскі бок катэгарычна адмовіўся абмяркоўваць абодва пытаньні – 

дэнацыфікацыю і дэмілітарызацыю. Што абсалютна апраўдана. Так, нацыянальна-

арыентаваныя сілы сталіся асноўнай баявой ваеннай сілай, якая здолела абараніць 

Марыуполь ад агрэсара ў 2014 годзе і ўтрымаць гэты горад у складзе Украіны; аднак, 

зараз гэтыя сілы абараняюць на фронце нацыянальныя інтарэсы, уваходзячы у склад 

Узброенных сілаў Украіны, г.зн. яны законна дазволеныя і падкантрольныя 

дзяржаве.  Па-другое, мець сваю армію, ваенную інфраструктуру і моц – гэта права 

кожнай дзяржавы. 

 

Дык, якія ж тады сапраўдныя прычыны вайны, развязанай Расіяй? У адрозненьне ад 

Пуціна, які лічыць вайну “высакароднай і непазбежнай” паводле пастаўленых самім 

ім ілжэзадач, мы прытрымліваемся таго погляду, што першапрычына гэтай вайны 

мае зусім іншыя карані, а менавіта міжцывілізацыйныя.3 Як сцвярджаў Хантінгтон, 

культурныя і рэлігійныя адрозненьні могуць быць прычынай розных канфліктаў у 

свеце. Доказы таго, што Украіна разам з Беларуссю з аднаго боку, і Расія,  з другога, 

адносяцца да розных цывілізацый – заходне-рутэнскай або беларуска-украінскай і 

еўразійскай – былі дадзены ў шматлікіх публікацыях і ў названай вышэй кнізе. У 

прапанаванай намі канцэпцыі сцвярджаецца, што дзве ўказаныя цывілізацыі былі 

ўтвораны ўсходнімі славянамі ў 13-15 стагоддзях. І сёняшняя вайна паміж Украінай 

і Расіяй з’яўляецца толькі дадатковым доказам іх існаваньня. 

У глабальным гістарычным плане перыяду ўтварэння абедзвюх цывілізацый 

папярэднічалі вялікія міграцыі людзей з усходу на захад на працягу многіх вякоў 

[скіфы (700–200 BCE), сарматы (200 BCE–200 CE), гуны (370–453 BCE), аланы (500–

1100 CE), авары (600–800 CE), хазары (600–1000 CE), печанегі (800–1100 CE), 

кіпчакі і куманы (11-13 ст.ст.), манголы Чынгіз-хана (13-15 ст.ст.].  Гэты рух і 

надалей ніколі не спыняўся: а) бесперапыннае падпарадкаваньне Масковіяй/Расіяй 

многіх еўразійскіх народаў можна лёгка прасачыць пачынаючы з канца 15 стагоддзя 

 
3 Murzionak  Belarus: p.83. 
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пасля распаду мангольскай імперыі; б) у 20-м стагоддзі такі рух быў 

матэрыалізаваны ў стварэньні лагера сацыялістычных краін і Варшаўскага дагавора; 

в) пасля распаду СССР – ён працягнуўся вайной Расіі з Грузіяй і захопам Паўднёвай 

Асеціі, а затым расійскай гібрыднай вайной 2014 года супраць Украіны. Аб’яўленая 

Расіяй вайна Украіне ў 2022 годзе яўляе сабой далейшы і няспынны рух еўразійскай 

цывілізацыі на захад і першай лініяй абароны на яго шляху на сёняшні дзень сталася 

Украіна.  

 

Доказы ўтварэньня заходне-рутэнскай і еўразійскай цывілізацый і іх істотнай 

рознасьці, прыведзеныя ў кнізе, у меньшай супені тычыліся абгрунтаваньня 

адрозненьняў ментальнасьці народаў гэтых цывілізацый (у асноўным, па-прычыне 

нацыянальнай паліткарэктнасці). Аднак, варварскія метады вядзення вайны супраць 

мірнага насельніцтва і паводзіны расійскіх ваенных - гвалт, здзек, марадзёрства 

(чытайце пра Бучу, Марыупаль, Ахтырку), якія ўвесь свет назірае сёньня ва Украіне, 

яскрава адкрылі “ментальна-псіхалагічны” твар еўразійскга агрэсара. Гэты твар ясна 

ўпісваецца ў вызначэньне фашызма, што відавочна не толькі па жорсткіх, 

нечалавечых дзеяньнях акупантаў-захопнікаў, але і па тэарэтычных абгрунтаваньнях 

такіх дзеяў раней і цяпер (A.Дугін,4 Д. Медведев,5 Т.Сергейцев6). Паводле Д. 

Мядзведзева, намесніка старшыні нацыянальнай бяспекі Расіі, “Ради мифической 

«истории Украины» XIV—XVII веков уничтожалась идея единого русского народа. 

Галерея XX века вообще составлена лишь из зоологических нацистов, душегубов и 

коллаборантов, возведенных современным украинским «агитпропом» в ранг героев 

— Коновальца, Шухевича, Бандеры, Клячковского, Мельника» и далей робіцца  

выснова, што мэтай задуманай Пуціным спецаперацыі ва Украіне ёсць: “Изменить 

кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев... Цель во 

имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец 

построить открытую Евразию — от Лиссабона до Владивостока.” 

Так, сапраўды гэта нядаўняя заява толькі падкрэслівае сапраўдныя мэты Расіі, якія 

яна хоча навязаць свету са сваёй асобнай ад свету праўдай. Усе пакарэньні народаў 

Масковіяй\Расіяй ажыццяўляліся для адной мэты – для ўмацаваньня еўразійскай па 

 
4 Aleksandr Dugin, “Comments on the events in Odessa, May 2, 2014,” interview with ANNA-News, 

May 6, 2014. Posted to YouTube, July 17, 2014, www.youtube.com/watch?v=dwgn3JGNrUo. 

5 Дмитрий Медведев: «Преобразившуюся ментально в Третий рейх Украину его же судьба и 

постигнет». Источник : https://realnoevremya.ru/articles/246686-medvedev-napisal-post-o-feykah-i-

nastoyaschey-istorii. 5 апреля 2022 года. 
6 Тимофей Сергейцев. Что Россия должна сделать с Украиной.  РИА новости. 03.04.2022. 

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html 

 

http://www.youtube.com/watch?v=dwgn3JGNrUo
https://realnoevremya.ru/articles/246686-medvedev-napisal-post-o-feykah-i-nastoyaschey-istorii
https://realnoevremya.ru/articles/246686-medvedev-napisal-post-o-feykah-i-nastoyaschey-istorii
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прыродзе імперыі. Аднак, такая спроба Пуціна аднавіць Еўразійскую імперыю не 

можа быць рэалізавана без Украіны - такая імперыя не будзе мець той моцы, каб 

стаць самой адным з незалежных цэнтраў сусьвету. Таму, паводле расійскага важака 

Пуціна - “украінскага народа няма”, а надуманыя матывы пра дэнацыяналізацыю, 

дэмілітарызацыю і абарону рускай мовы існуюць толькі для прыкрыцьця прыгнёту 

украінцаў і ператварэньня іх у рабоў імперыі. 

Асобнага каментара\тлумачэньня патрабуе роля Беларусі, якая паводле нашай 

канцэпцыі, з’яўляецца партнёрам Украіны па заходне-рутэнскай цывілізацыі, але як 

да вайны, так і падчас вайны беларуская знешняя палітыка была і ёсць двулікай. 

Падпаўшы пад вялічэзны палітычны, эканамічны і ваенны ўціск з боку Расіі, што 

было справакавана палітычным курсам Лукашэнкі ад самага пачатку яго кіраваньня 

краінай (1994-2012), Беларусь аказалася ўцягнутай у гэту вайну ў якасьці саюзніка 

агрэсара (тэрыторыя і ваенная інфраструктура былі аддазены ў распараджэньне 

расійскай ваеншчыны). 

Паводле А. Данілава, сакратара РНБА Украіны, украінскае кіраўніцтва насамрэч не 

чакала нападу з тэрыторыі Беларусі, у прыватнасці магчыма і таму, што 

А.Лукашэнка да вайны абяцаў двум прэзідэнтам Украіны, П.Парашэнку і 

У.Зяленскаму, што яны могуць быць спакойнымі і не чакаць нападу з тэрыторыі 

Беларусі. Больш таго, Беларусь доўгі час не прызнавала анэксіі Расіяй Крыма. Аднак 

жа, расійскія войскі ўвыйшлі ў Чарнігаўскую, Кіеўскую і Жытомірскую вобласці 

Украіны менавіта з тэрыторыі Беларусі. Нельга здымаць віну з Беларусі, што яна 

быццам бы была акупавана Расіяй пад выглядам сумесных мілітарных манёўраў. 

“Хітры” Лукашэнка, заўважыўшы, што бліц-крыг не ўдаўся, а ўвесь свет, які 

падняўся ў абарону Украіны, не ўспрымае Беларусь інакш як саюзніка агрэсара і 

таму прымае адпаведныя палітычныя і эканамічныя санкцыі супраць беларускай 

краіны, праз месяц пасля пачатку вайны пачаў выразна аддаваць назад. Магчыма, 

спасылаючыся на новыя палажэньні Канстытуцыі,7 якая была прынята 27 лютага 

2022 года (на трэці дзень вайны), а магчыма выкарыстоўваючы свае папярэднія 

гандлярска-жульніцкія прыёмы, пачаў сцвярджаць, што Беларусь не будзе 

непасрэдна ваяваць з Украінай.  

 
7 Папярэдняя версія ад 1996. Артыкул 18. “Рэспубліка Беларусь ставіць за мэту зрабіць сваю 

тэрыторыю без’ядзернай зонай, а дзяржаву — нейтральнай”;                                                  

Версія ад 27.02.2022. Артыкул 18. Рэспубліка Беларусь у сваёй знешняй палітыцы зыходзіць з 

прынцыпаў роўнасці дзяржаў, непрымянення сілы або пагрозы сілай, непарушнасці межаў, 

мірнага ўрэгулявання спрэчак, неўмяшання ва ўнутраныя справы і іншых агульнапрызнаных 

прынцыпаў і нормаў міжнароднага права. Рэспубліка Беларусь выключае ваенную агрэсію са 

сваёй тэрыторыі ў дачыненні да іншых дзяржаў. 

https://president.gov.by/be/gosudarstvo/constitution 
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Думаю, што сваю ролю адыграў антываенны супраціў у Беларусі (пікеты, дыверсіі 

на беларускай чыгунцы, удзел беларускіх ваяроў у баявых дзеях у складзе ЗСУ).8 

Аднак, таму што махавік санкцый дэмакратычных краін запрацаваў не толькі 

супраць Расіі, але і супраць Беларусі, праз 50 дзён пасля пачатку вайны мы бачым 

новую апеляцыю беларускіх уладаў да ЕС (як гэта было пасьля рэпрэсій 2006 і 2010 

гг.) аб іх жаданьні да супрацоўніцтва, выстаўляючы сябе “ахвярамі шэрагу абставін, 

пачынаючы з 2020 года”.9 

 Пасля падзей рэвалюцыйнага 2020 года, заходні свет тады выказаў свае 

“шкадаваньні і заклапочанасць” у адносінах да рэпрэсій у Беларусі і такім чынам 

больш ніяк не паспрыяў падтрымцы дэмакратычных беларускіх сіл; да гэтага часу ў 

беларускіх турмах знаходзяцца больш 1200 палітзняволеных. Мы добра разумеем, 

што Рэвалюцыя надзеі 2020 года была жорстка задушана антынацыянальным 

дыктатарскім рэжымам Лукашэнкі пры падтрымцы Расіі. Мяккая каланізацыя, якая 

праводзіцца Расіяй нікуды не знікла, і пагроза паглынаньня Беларусі “русским 

миром” застаецца вельмі істотнай. Такім чынам, падпарадкаваньне Беларусі Расіяй 

праходзіць у іншай форме, не ваенным шляхам, як гэта робіцца ва Украіне.  

Гэтак жа нясмела, толькі праз “заклапочанасці”, заходні сьвет рэагаваў на гібрыдную 

вайну Расіі супраць Украінай у 2014 годзе і некалькі тыдняў напачатку гэтай 

поўнамаштабнай вайны (люты-красавік 2022 года), але заўважыўшы гераічны 

супраціў украінскіх узброеных сіл, патрыятызм украінскай нацыі, і нарэшце (!!!), 

асэнсаваўшы далейшыя магчымыя агрэсіўныя крокі Расіі ў Еўропе, вырашыў 

падтрымаць Украіну абарончымі ўзбраеньнямі, уключаючы сучасныя і цяжкія 

(танкі, артылерыя). Хочацца верыць, што незапозна. Нажаль, гісторыя паўтараецца 

– калі прыпомніць паходы расійскіх войскаў па тэрыторыі Беларусі і Украіны падчас 

падзелу Рэчы Паспалітай у канцы 18-га стагоддзя. І вось ізноў. Мы мяркуем, што 

нягледзячы на склаўшыяся абставіны,  беларусы аб’ектыўна застаюцца часткай 

заходне-рутэнскай цывілізацыі, будучыня якой знаходзіцца ў руках не толькі 

беларусаў, але на сёньня ў большай ступені ў руках украінцаў. Надзея на развіцьцё 

 
8 Прадстаўніца кіберпартызанаў расказала колькі іх і раскрыла дэталі аперацый. У тым ліку 

на чыгунцы. https://nashaniva.com/288926. Наша Ніва. 26.04.2022;  Большасць беларусаў 

спачуваюць Украіне, а не Расіі — сацдаследаванне. https://nashaniva.com/289029. Наша Ніва. 

27.04.2022;   Мапа антываеннага супраціву ў Беларусі. Больш за 1,5 тысячы чалавек у Беларусі 

падпалі пад рэпрэсіі і гвалт у сувязі з пратэстам супраць вайны ва Ўкраіне. 15 красавіка 2022. 

Радыё Свабода                                                                                                                                                 

9 Макей у лісце да Еўропы наракае на «нешчаслівую чараду падзей пасля 2020-га» і заклікае да 

дыялогу. https://nashaniva.com/288346. Наша Ніва. 14.04.2022. 

 

https://nashaniva.com/288926
https://nashaniva.com/289029
https://www.svaboda.org/author/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%91-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0/o$ppt
https://nashaniva.com/288346
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заходне-рутэнскай цывілізацыі можа вызначыцца толькі адносна доўгім часам, як 

гэта часта назіраецца ў гісторыі для такіх аб’яднаньняў. Украінскі народ праз ахвяры 

і велізарныя высілкі пралівае кроў за свабоду, свабоду сваю і свабоду на кантыненце 

і ў свеце, абараняючы справядлівасць і свае правы.  

Расійскі анцімір жыве сваімі каштоўнасцямі і сваёй цынічнай праўдаў, якія ў шмат 

чым не супадаюць з каштоўнасцямі дэмакратычнага свету. Вялікія дзяржавы доўга 

раскачываліся, перш чым пачаць змагацца за заяўленыя каштоўнасці, пакінуўшы за 

бортам прынцыпы рэальнай палітыкі. Вырвацца з анціміра мірным шляхам, як гэта 

было ў Беларусі падчас Рэвалюцыі надзеі 2020, не ўдалося. Ці ўдасца гэта Украіне 

па выніках вайны? Будзем спадзявацца – таму што ёсць надзея на тое, што 

справядлівасць існуе, ёсць вера украінскага народа ў сваю свабоду, якая здабываецца 

ў бітвах, і ёсць істотная падтрымка – маральная, фінансавая, ваенная – ад 

міжнароднай супольнасьці. Часам можна пачуць, што вось маўляў калі Украіне 

ўдасца перамагчы агрэсара, і вырвацца з лап імперыі, тады магчыма з’явіцца шанс і 

ў беларусаў, і ў расіян на дэмакратычныя зьмены. Гучыць даволі цынічна, але па-

праўдзе так яно і можа атрымацца. Відаць цяжэй у гэта паверыць ў адносінах да 

расійскага грамадства, дзе больш за 80% насельніцтва выступае за вайну да поўнай 

перамогі над украінцамі. Мы ўжо упаміналі вышэй пра некаторыя праявы 

антываеннага супраціву ў беларускім грамадстве. У дадатак, паводле нядаўняга 

апытання, больш 85% беларусаў не хочуць, каб беларускія войскі прымалі ўдзел у 

гэтай вайне, і каля 2\3 беларусаў супраць выкарыстаньня тэрыторыі краіны. Вось вам 

яшчэ адзін доказ істотнай розьніцы паміж беларусамі і расіянамі. 

Думаецца, што вайна падштурхнула эліты многіх краін да абмеркаваньня магчымай 

перабудовы архітэктуры міжнародных адносін. Пакуль што не ясна якімі шляхамі. 

Хацелася б, каб шантаж Пуціна ядзернай зброяй узамен на прывіліяванае становішча 

Расіі ў сьвеце не спрацаваў. Магчыма, што прыём Украіны у ЕС адбудзецца цяпер 

значна хутчэй, чым прагназаваўся на 2040-2050 гг. Ці можа тое ж здарыцца з 

сяброўствам Украіны ў НАТО – пакуль невідавочна. Гэтага не жадае Расія, гэтага ж 

не жадаюць вядучыя краіны НАТА (у асноўным з-за расійскага шантажу і 

магчымасці ІІІ-й сусветнай вайны). Таму пытаньне нейтральнасці для Украіны 

вынікае як з патрабаваньняў Расіі, так і з нежаданьня краін НАТО прыняць яе у свой 

склад (нягледзячы на іх рыторыку, што Украіна мае на то права). Падчас перамоваў 

Расіі і Украіны, украінскім бокам выказвалася магчымасць прыняцьця стану 

нейтральнасьці пры ўмове наяўнасці рэальных міжнародных гарантаў (рэальных, а 

не прапісаных толькі на паперы, як гэта было ў Будапешцкім мемарандуме, які 

тычыўся Беларусі, Казахстана, і Украіны). Праблема нейтральнасьці малых і 

сярэдніх краін усё яшчэ актуальная.10 Аднак, сістэма калектыўнай бяспекі, 

 
10 Murzionak  Belarus: p.193. 
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прадстаўленая ААН, не прадугледжвае механізмаў падтрыманьня нейтральнага 

статуса. Магчыма таму Швецыя і Фінляндыя, назіраючы за нападам Расіі на Украіну, 

думаюць зараз аб уваходжаньні ў склад НАТО.  

Механізм праекта U-24, прапанаваны Прэзідэнтам Украіны Зяленскім, 

прадугледжавае стварэньне сіл хуткага рэагаваньня супраць агрэсара. На маю думку, 

сістэма калектыўнай бяспекі ў свеце патрабуе істотнага “рамонту”. Мы ўжо 

выказваліся, што правіла вета для краін пастаянных сяброў Савета бяспекі мусіць 

быць скасавана, павінны быць прыняты ў якасьці пастаянных сяброў такія краіны як 

Японія, Германія, Інданэзія, Бразілія ... ды нададзена больш правоў малым і сярэднім 

нацыянальным дзяржавам.11  

Так, звычайна пасля глабальных ваенных канфліктаў, чалавецтва прымала нейкія 

адпаведныя крокі, каб забяспець мірнае суіснаваньне краін і народаў (Вестфаль, 

1648; Вена, 1815; Ліга нацый, 1918-1920; ААН, 1945; ОБСЕ, 1995). Хацелася б 

верыць, што чалавецтва стаіць на парозе вырашальных змен у сістэме бяспекі, як 

гэта робіцца зараз у сумеснай барацьбе супраць КОВІД-інфекцыі, ці ў змяншэньні 

негатыўных уплываў кліматычных зьменаў. Аднак думаецца, што такая надзея можа 

рэалізавацца пры стратэгічнай паразе Расіі ў гэтай вайне, інакш мы можам стаць 

сведкамі доўгага супрастаяньня святла супраць цемры, справядлівасьці супраць зла, 

свабоды супраць рабства – сведкамі доўгай хранічнай вайны двух цывілізацый да 

пераможнага канца. Вынікам або альтэрнатывай яе можа быць стан гарантаванага 

міру ўсталяванага вялікімі дзяржавамі, які б забяспечыў умовы нейтральнага стану і 

развіцьця малых і сярэдніх дзяржаў сьвету без пагроз з боку “старэйшых братоў”. 

 

 

 

 

Piotra Murzionak: From darkness to light! When? (editorial) 

(webzine "Culture. Nation", issue 29, April 2022, 6-13, www.sakavik.net) 

In the article, the author gives comments on the book “Belarus: Prospects of a Middle 

Power”, prepared for publication immediately before (January 2022) the start of Russia’s 

war of conquest against Ukraine. The comments primarily relate to the coverage of the 

causes of the inter-civilizational war unleashed by Eurasian Russia against Ukraine, a 

country that, together with Belarus, according to the author, represents the Western 

Ruthenian civilization (both civilizations were formed by the Eastern Slavs back in the 

 
11 Murzionak  Belarus: p.201. 
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13th-15th centuries). The dualistic role of the leadership of Belarus in relation to this war, 

both before and after its start, is discussed. And finally, possible ways of reconstructing the 

system of collective security on the planet are discussed, including the acquisition of a 

neutral status by small and medium-sized states. 

 

Пётра Мурзёнак: Из темноты – к свету! Когда? (словo рэдактара) 

(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 29, апрель 2022, 6-13, www.sakavik.net ) 

В статье автор даёт комментарии к книге “Belarus: Prospects of a Middle Power”, 

подготовленной к печати непосредственно перед началом захватнической войны 

России против Украины (январь 2022 года). Комментарии в первую очередь 

касаются освещения причин межцивилизационной войны, развязанной евразийской 

Россией против Украины, страны, которая вместе с Беларусью, по мнению автора, 

представляет западно-рутэнскую цивилизацию (обе цивилизации сформировались 

восточными славянами ещё в 13-15 столетиях). Обсуждается дуалистичная роль 

руководства Беларуси в отношении этой войны как до, так и после её начала. И 

наконец, обсуждаются возможные пути реконструкции системы коллективной 

безопасности на планете, включая приобретение нейтрального статуса малыми и 

средними государствами. 
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